




Танд хотын төвөөс ердөө 20 минутын зайтай, байгалийн үзэсгэлэнт Хүрхэрээн
амны шилүүст ойн захад жилийн дөрвөн улирал цээж дүүрэн цэнгэг агаарт гэр
бүл, найз нөхөдтэйгээ сайхан дурсамж бүтээх “Lifestyle & Life event” амьдрах
орчинг нэг дор бүрдүүлсэн “Форест Айланд” төслийг танилцуулж байна.





Дээд зэрэглэлийн 20 айлын вилла, хувийн эдэлбэр газар, эрүүл, аюулгүй, тав
тухтай амьдралын хэв маягт нийцсэн спорт, соёл амралтын клубхаус болон
нийтийн эзэмшлийн ногоон паркийг бие биеийнхээ үзэгдэх орчинд саадгүй, эмх
цэгцтэй дараалсан шатлалтай төлөвлөсөн.

Вилла тус бүрт өөрийн хүссэнээрээ тохижуулах дээврийн террас болон хувийн
эдэлбэр газар, 2 автомашины дулаан гражи болон 2 гадна зогсоолтой

Таны амьдралыг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангасан,
хэрэглээгээ ухаалгаар удирдах, байгалийн нөөцийг хэмнэх шийдэл бүхий дэд
бүтэц

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ



20 вилла

Ногоон Парк

Клубхаус

• Нарны сүүдрэвч

• Гүйлтийн зам

• Хиймэл нуур

• Хиймэл хүрхрээ

• Аварга шатар

• Мини гольф

• Фитнес

• Хүүхдийн тоглоомын талбай

• Сагсан бөмбөгийн талбай

• Лангирт

• Эко бэйкери

• Органик март

• Арт Лоунж, ресторан

• Хүүхдийн бүтээлч арт клуб

• Фитнес клуб

• Хагас задгай бассейн

• Спа саун

• Дулаан зогсоол

• Хиймэл нуур

• Арт гарден

• АТВ



Орчин үеийн дэвшилтэт технологи, инженерийн ухаалаг шийдэл, европ

стандартын шаардлагад нийцсэн, байгалийн ямар ч цаг уурт тэсвэртэй, бороо,

цастай үед өөрөө цэвэрлэгдэг БНТУ-ын Saray брэндийн мод, чулууны хослол

мэт харагддаг алполик хавтан, БНТУ-ын Kleidco брэндийн алполик фасад

систем, БНГУ-ын Rehau брэндийн шилэн фасад, Норвеги улсын Jotun

брэндийн гадна фасадны будаг зэргийг ашиглан модерн хэв маягаар

төлөвлөсөн.

ЭКСТЕРЬЕР





Нийтийн эзэмшлийн ногоон парк, клубхаус болон хувийн эдэлбэр газрын

ерөнхий тохижилтонд тухайн газарзүйн онцлог, үзэсгэлэнт байгалийн өнгө

төрхөнд нийцэх байгалийн чулуу ашиглах бол мод, бутлаг ургамлуудыг тарьж

ургуулахаас гадна байгаль дэлхийгээ онгон байгалиар нь хайрлан хамгаалах

үйлст хувь нэмрээ оруулах төсөл юм.

ЛАНДШАФТ





Хамгийн сүүлийн үеийн чиг хандлага болох минимал стиль болон модерн

урсгалыг хослуулан энгийн, уужим цэлгэр, эмх цэгцтэй, амар тайван, тав тухыг

мэдрүүлэх өрөөний зохион байгуулалтыг төлөвлөн, европ стандартын

брэндүүдийг сонгон интерьерт ашигласан.

Хэрвээ та хүсвэл өрөөний зохион байгуулалтанд тохирох энгийн мөртлөө

чамин загвартай, чанартай тавилгуудыг манай төслийн багаас тусгайлан санал

болгох боломжтой.

ИНТЕРЬЕР 





Таазнаас шал хүртэлх шилэн фасад

6 метрийн өндөр шилэн фасадаар өглөөний нарны туяа, уран дулаан уур амьсгалыг
авчирахаас гадна хамгийн сайн харагдацтай

Шилэн хаалга

Гал тогооны шилэн хаалгаар өөрийн хүсснээрээ тохижуулсан хувийн эдэлбэр газар
руу нэвтрэх боломжтой

Камин зуух

Халуун дулаан уур амьсгал, тав тухыг мэдрүүлэх камин зуух

ИНТЕРЬЕР 





Террас & Хобби өрөө

Дээврийн хэсэгт байрлах мини гал тогоотой хобби өрөөнд зөвхөн өөртөө цаг заваа
гарган дуртай зүйлээ хийж эрх чөлөөг мэдрэхээс гадна тэмдэглэлт болон
амралтын өдрүүдээр террасын ил задгай хэсэгт цаг заваа хөнгөвчлөн клубхаусаас
дуртай зоогоо захиалж найз нөхөд, зочин гийчдээ дайлан, од эрхэс, байгалийн
сайханыг мэдэрч цагийг зугаатай өнгөрүүлэх орон зайн шийдэл

Вилла доторх ногоон байгууламж

Вилла дотроо өөрийн хүссэн ногоон байгууламжийг бий болгох орон зай,
байгалийн гэрлийн тусгалыг шийдэж өгсөн тул ямар хэлбэрээр хэрхэн тохижуулах
зөвлөгөөг танд манай төслийн багаас тусгайлан санал болгох боломжтой

ИНТЕРЬЕР 













Таны мөрөөдлийг бодит болгох Форест Айландад зочлон

шилүүст ойн үнэр, байгалийн сайханыг АТВ-тэй мэдэр. 




